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Studentka předkládá diplomovou práci, kterou se mnou bohužel nekonzultovala, tudíž jsem 

neměla možnost do textu jakkoli zasáhnout a poprvé jsem jej četla až po odevzdání. V průběhu 

posledních let mi Aneta Drázdová neposlala kromě předběžné struktury práce jedinou stránku k 

nahlédnutí a neobjevila se v konzultačních hodinách ani v době těsně před odevzdáním práce, 

aby mi předložila alespoň její finální verzi. Pokud by se tak stalo, práci bych jí okamžitě vrátila 

k doplnění a ke kompletnímu přepracování. 

 

Na první pohled nevyhovující je již samotný rozsah práce čítající pouhých 47 stran, což je 

v případě diplomové práce neakceptovatelné. Samotný text má nízkou úroveň (kromě 5. 

kapitoly, která je asi nejzdařilejší a nejsystematičtější, pomineme-li četné gramatické chyby). 

V první řadě chybí smysluplný úvod – zhruba deset vět na začátku působí dojmem spíše jakési 

anotace. Namísto stanovení cíle, vysvětlení použité terminologie, volby metodologie a reflexe 

toho, nakolik by byla vhodná pro dané téma, autorka pokládá otázky, co pro muže znamená 

otcovství nebo co má muž dělat, když nemá možnost vidět často své děti. (?) Chybí úvaha o  

možnostech, jak k tématu přistoupit, není jasné, z jakých pramenů studentka hodlá vycházet 

apod.  

 

Struktura práce je neobyčejně chaotická, mnohdy není patrná souvislost mezi jednotlivými 

kapitolami. V podkapitole Ich-Form je pojednáno o fokalizaci, jazyce, charakteristice postav, 

nejrůznějších tématech, motivech apod. Ke všem výše uvedeným složkám literárního díla se 

však diplomantka opakovaně a navíc nesystematicky vrací jak v rámci jedné kapitoly, tak větších 

celků. Charakteristika postav je například součástí téměř všech kapitol; v podkapitole Sensibilität 

jsou doslovně přepsány věty z úvodu a je zde tematizován mj. Vater-Sohn-Konflikt, o němž se 



psalo už v rámci kapitoly Intelektuelle a který je pak potřetí rozebírán i v rámci kapitoly Kindheit 

apod. (Přehlednější a logičtější by bylo rozčlenit práci do větších kapitol typu Identität, 

Männlichkeit, Das Leiden am Vater apod. a snažit se o obecnější závěry). 

 

Text má víceméně popisný charakter. Interpretace ulpívá většinou na povrchu, chybí jí ukotvení 

v odborné literatuře. Obvykle je pouze převyprávěn děj, následně je okomentován jednou větou, 

anebo není vysvětleno vůbec nic: „In den Romanen findet man philosophische und existentielle 

Fragen.“ (16) Jaké, to už se nedozvíme, následná interpretace též zcela chybí. Text není 

koherentní a velmi špatně se čte: „Georgs Leben ist mit der Musik verbunden. Er studiert Musik- und 

Literaturwissenschaft und er schreibt Doktorarbeit über Schostakowitsch. Dann arbeitet Georg als Komponist. Seine 

Beziehungen kann man mit der Hilfe von Musik interpretiert. Der Roman thematisiert problematische Vater-Sohn-

Beziehung. etc“ (16) Dílčí poznatky autorka nedokáže zobecnit, utřídit, ani uvést do širších 

souvislostí.  

 

Obsah některých kapitol není vzhledem k tématu Obraz muže v současné německé próze 

relevantní. Zůstává například záhadou, proč se diplomantka snaží tak obšírně odpovědět na 

otázku, zda se jedná o vývojové romány (celá 6. část). Tato kapitola nijak nezapadá do 

předešlého kontextu (role otce v rodině), navíc jeden z románů tomuto žánrovému zařazení 

stejně neodpovídá. V typickém vývojovém románu sledujeme osudy hrdiny od jeho dětství až do 

zralého věku, nebo dokonce až do jeho smrti, avšak román Die Liebe der Väter se odehrává 

pouze během několika dnů. (?) Vývoj hrdiny v klasickém „Bildungsromanu“ naráží na tvrdou 

realitu, nakonec ale vede ke smíření se sebou samým i se světem – Die Liebe der Väter končí 

oproti tomu zpohlavkováním dcery a předčasným odjezdem z dovolené. (?)  

 

Závěr by měl být jakýmsi pomyslným vyvrcholením celého textu. Nicméně této práci chybí 

nejen smysluplné shrnutí dílčích výsledků, ale i závěrečné obecnější úvahy k tématu včetně 

souhrnné rekapitulace toho, jaký obraz muže vybrané romány tedy vlastně nabízejí. Co z analýzy 

textů vyplynulo? A proč do tohoto obrazu není nakonec vůbec zahrnuta například generace otců, 

která tu hraje významnou roli?  

 



Obeznámenost s odbornou literaturou je zjevně pouze fragmentární a argumentace v podstatě ani 

nevychází z toho, co odborná literatura nabízí. V seznamu použité literatury postrádám 

relevantní studie k tématu, namátkou například publikace od G. L. Mosse (Das Bild des 

Mannes), Anne Söll, Waltera Erharta (Familienmänner. Über den literarischen Ursprung 

moderner Männlichkeit) nebo Elisabeth Badinter. Autorka zjevně nedokáže použít terminologii 

oboru na odpovídající úrovni: buďto ji přejímá chybně, respektive nepřesně (Hauptprotagonist, 

die Tempo) nebo ji neužívá vůbec.  

 

Také práce s jazykem vykazuje rysy nedbalosti a neznalosti. Při čtení ruší neustálé přeskoky 

z času přítomného do času minulého a obráceně a chybné nebo chybějící užití členů. Hrubé 

jazykové chyby, které bych v magisterské práci nečekala, jsou často banální a odpovídají 

mnohdy jazykové úrovni A2 (namátkou koncovky adjektiv, chybné skloňování zájmen, chyby 

v silném skloňování, slovosledu, opakované zaměňování pasivu a futura, chybné užívání 

infinitivu s zu, nesmyslné větné konstrukce typu „Was soll man machen, wenn er seine Kinder 

nicht so oft sehen?“ apod. Mnohé věty se již pohybují na hranici (ne)srozumitelnosti. 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení nedoporučuji práci k obhajobě a nemám otázek. 
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